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Schoolschaaktoernooi 
 
Op woensdag 19 februari neemt namens ’t Kofschip weer een team deel aan het School-
schaaktoernooi. Het vindt vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur plaats op de Pontes en iedereen is 
van harte uitgenodigd om (in gepaste stilte) Tias, Kerim, Quinnley, Gjin en Jay aan te komen 
moedigen. Zet hem op, jongens! 
 
 
Schoolzwemmen START dinsdag 28 JANUARI 
 

Vanaf dinsdag 28 januari gaan de kinderen van groep 5 op de fiets naar 
LACO om te zwemmen. Alle kinderen van groep 5 eten op dinsdag op 
school. Zij nemen zelf een lunchpakket mee. Tijdens het fietsen zet 
iedereen een helm op, die de kinderen op school krijgen en na afloop 
weer inleveren. Het is van belang dat de fiets van uw kind in orde is, 
zodat we samen veilig op weg kunnen.  
 
 

Er zijn al enkele ouders die zich hebben opgegeven om als begeleider 
mee te fietsen. Maar we hebben nog niet voldoende begeleiding!!!  Kunt 
u nog eens in uw agenda kijken of u ook een keer mee kunt als 
begeleider? De lijst met data hangt bij de middenbouwunit.  
 
 
Schoolvoetbal 2020 
Wie wil ons komen helpen. Verstand van voetbal is niet vereist! ;-) 
 
 
Het is nog even weg, maar in april worden de 
schoolvoetbaltoernooien weer gehouden.  We zoeken voor het 
trainen (ongeveer 3x na schooltijd) en het begeleiden op de 
toernooidag ouders die dit op zich willen nemen.  
 
De kinderen vinden het fijn als er ongeveer 3x getraind kan worden 
na schooltijd. De toernooidagen zijn op woensdagmiddag 1 
(jongens) en 8 april (meisjes).  
 
We hebben namelijk 2 jongensvoetbalteams (groep 5/6 en 7/8) en 1 meidenvoetbalteams (groep 7/8) 
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Hoofdluis 
 
Er is helaas toch hoofdluis geconstateerd deze week. 
Komende week houden onze controleouders een extra 
controle, zodat we evt. luis snel ontdekken en u als ouder 
maatregelen kunt treffen.  
Blijft u zelf ook alert en controleer regelmatig uw kind.  
 
Controleren en kammen (met een speciale luis- en netenkam) 
is van belang. Zo bent u er snel bij en kunnen de luizen snel 
bestreden worden.  
 
 

 
 
Compliment 
 
Regelmatig krijgen we bezoek van een andere school, die 
graag meer te weten willen weten over het onderwijs op ’t 
Kofschip. Zo kwam vorige week vrijdag een school uit Sint 
Laurens op bezoek.  
Zij starten, zoals we vaker doen bij deze bezoeken, door zelf 
rond te kijken in de units. Zij maken een praatje met kinderen, 
kijken rond, stellen vragen aan de leerkrachten, enz.  
 
We vinden het ook altijd leuk om te horen wat hun indruk is, 
dat zijn zaken waar wij ook weer van kunnen leren. We kregen 
van dit team opvallend veel complimenten terug.   
 

Tijdens hun observatie zagen zij dat de kinderen op onze school goed 
weten wat zij moeten/kunnen doen bij de start van de dag. Daarbij 
konden de leerlingen ook duidelijk vertellen waarom ze kozen voor 
deze activiteit. Sommige kinderen startten namelijk met een leerspel, 
een opdracht waar communicatieve vaardigheden belangrijk zijn of 
bijvoorbeeld afmaakwerk van eerder die week. Ook waren de 
bezoekende leerkrachten onder de indruk van de sfeer die er hangt.  

 
Natuurlijk zien we dit zelf ook, maar het is altijd leuk om z’n compliment 
te horen van andere collega’s.  
En dit compliment is zeer zeker niet alleen voor de leerkrachten, want 
wij hebben 140 toppers op school rondlopen die ons hierbij helpen! 
Een mooie opsteker. 

 
 



 

Het schoolfruit voor komende week:  
I.v.m. de staking is het schoolfruit deze week op dinsdag en woensdag 
Dinsdag: meloen 
Woensdag:  mandarijn 
 
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit 
meegeven op onze schoolfruitdagen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Januari 
 
27-31  Cito 
28 Start schoolzwemmen ‘groep 5’ 
30-31 Staking onderwijs 
 
Februari 
 
17  Studiedag  
19  Juffen- en meesterfeest 
19  Schoolschaaktoernooi 
24-28  Voorjaarsvakantie 
 
 

 
 
 
 
 


